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Proje Özeti (Proje Tanımı)  
Karbon monoksit gazı, doğal gaz veya karbon bileşikli yakıtların tam verimli olmayan şekilde 
yanması sonucu ortaya çıkar. Kömür, petrol, gazyağı, propan, odun ve odunkömürü gibi 
yakıtlar tam verimli olmayan yanma tepkimesi sonucunda ortay karbon monoksit gazı çıkarır. 
Bu gaz solunduğunda kana karışır ve kanın oksijen taşıma becerisini yaşamsal faaliyetler için 
gereken düzeyin altına indirir. Her ne kadar doğal gaz ve tüp gaz gibi yakıtlar kullanılırken 
kontrollü ve neredeyse tam verimli yanma gerçekleşse de ortaya zaman zaman karbon 
monoksit gazı çıkabilmektedir. Karbon monoksit gazı renksiz ve kokusuz bir gaz olduğundan 
fark edilmesi çok zordur. Bu zehirlenmelerin önüne geçmek için geliştirilen yöntemler 
menfez sistemleri ve karbon monoksit gazı sensörleridir. Menfez sistemleri her ne kadar 
kapalı alanlardaki havayı temizlemeye yardımcı olsa da gaz sızıntılarında yeterli 
olamamaktadır. Ayrıca menfez sistemlerinin kışın kapatılması gibi etkenler de menfez 
sistemlerinin verimini düşürürken hayati tehlikeye yol açmaktadır. Gaz sensörleri ise 
havadaki gaz oranının belli bir miktarın üzerine çıktığını algıladığında sesli ve görsel uyarı 
verir. Ayrıca IOT modülü sayesinde kullanıcının ev dışında bulunma durumuna karşın uyarı 
gönderir. Bu uyarıyı fark eden kişilerin acil duruma müdahale etmesi beklenir. Fakat gaz 
zehirlenmesi sonucunda kandaki oksijen miktarının azalması kişide bitkinlik, baş dönmesi, 
karar vermede güçlük ve bilinç kaybı gibi sorunlara yol açabilir. Bu projede geliştirilen 
cihaz(Hayat_GTC) ile bu sorunların önüne geçmek hedeflenmiştir. Havadaki karbon 
monoksit miktarını ölçen sensör belli bir miktarın üzerine geldiğinde sesli ve görsel uyarı 
vermeye başlar. Kullanıcı belirlenen süre içinde olayın kontrol altına alındığını cihaz üzerinde 
bulunan düğme yardımı ile belirtmezse sağlık ekiplerine konum ile birlikte bilgilendirici 
mesaj atılır. Ayrıca havadan daha ağır gazların ortamda bulunması riskine karşı zemine acil 
durum anında bırakılan bir hortum ile havanın dışarı atılması sağlanır. 
  



 

 

Problem Durumunun Tanımlanması
Gaz zehirlenmesi, zehirli gazların solunması sonucunda dolaşım sistemi başta olmak üzere 
vücutta zararlı etkiler oluşturmasıdır. Dünya üzerinde bugüne kadar raporlanmış solunma 
sonucu ölüm ya da yaralanmalarda en çok etkisi görülen gazlar başlıca klor, fos
dioksit, hidrojen sülfür, azot dioksit, radon gazı, karbon monoksit ve amonyaktır. Bu gazlar 
solunduğu takdirde alveoller üzerinden kana karışarak kanın pH dengesi, derişim ve basıncını 
değiştirerek homeostasinin bozulmasına neden olur. Ayrıca 
gazlar alyuvarlara tutunur ve kanın oksijen taşıma becerisini kritik düzeyin altına indirir. Bu 
da doku ve organlara iletilen oksijen miktarının azalmasına neden olur. Gaz zehirlenmesi 
durumunda solunum sorunları, göğüs ağ
uyuşukluk, karar almada güçlük, sinirlilik, düşük kan basıncı, kas güçsüzlüğü, hızlı veya 
anormal kalp atışı gibi etkilere yol açarken gaz solunumu devam ederse şok, bayılma, koma, 
bilinç kaybı, konfüzyon ve konvülsiyonlar gi
Pennsylvania Medicine [PennMedicine], 2021)

Şekil1 Karbon monoksitzehirlenmelerininbelirtileri. (SağlıkBakanlığı)

Başta karbon monoksit olmak üzere enerji aç
kullanılan ve ürün olarak açığa çıkan gazların çoğu solunduğu takdirde insan vücudu için risk 
oluşturmaktadır. Karbon monoksit gazının diğer zehirli gazlardan çok daha tehlikeli olmasının 
ana nedeni oluşumunun daha kolay olmasıdır.
yakıtların eksik yani tam verimli olmayan şekilde yanması sonucu ortaya çıkar. Kömür, 
petrol, gazyağı, propan, odun ve odunkömürü gibi yakıtlar başlıca tehditler arasındadır. Her 
ne kadar doğal gaz ve tüp gaz gibi yakıtlar kullanılırken kontrollü ve neredeyse tam verimli 
yanma gerçekleşse de zaman zaman ortaya karbon monoksit gazı çıkabilmektedir. Bunun 
yanında portatif ısıtma sistemleri, taşınabilir propan ocaklar, araba motorları ve su ısıtıc
gibi kaynaklardan karbon monoksit gazı yayılabildiği gibi sobalarda yanma olayının düşük 
verimle gerçekleşmesi karbon monoksit gazının yüksek oranda ortaya çıkmasına neden olur. 
Günümüzde neredeyse her evde bulunan doğal gaz ve tüp gaz da bakımının g
bilinçsiz kullanım sonucunda karbon monoksit üretebilmektedir. 
2007 yılında Amerika’da UNFR (Yangın Oluşturmayan Kaza Sonucu) CO zehirlenmesi 
yüzünden 230 000'den fazla acil servis ziyareti (milyonda 772 ziyaret) ve 2 000'den fazla 
hastaneye yatış (milyonda 75 yatış) vakası görüldü. Bunlardan 21 304 acil servis ziyareti 
(milyonda 71 ziyaret) ve 2302 hastaneye yatış (milyonda 8 kalış) doğrulanmış UNFR CO 
zehirlenmesi vakalarıdır. Teyit edilen vakalar arasında en yüksek acil servis ziyaret o
ila 17 yaş (milyonda 76 ziyaret) ve 18 ila 44 yaş (milyonda 87 ziyaret) arasındaki kişiler 
arasındaydı; en yüksek hastaneye yatış oranı 85 yaş ve üzeri kişiler arasındaydı (milyonda 18 
yatış). Kadınlar acil servisleri erkeklerden daha sık ziyaret

Durumunun Tanımlanması: 
Gaz zehirlenmesi, zehirli gazların solunması sonucunda dolaşım sistemi başta olmak üzere 
vücutta zararlı etkiler oluşturmasıdır. Dünya üzerinde bugüne kadar raporlanmış solunma 
sonucu ölüm ya da yaralanmalarda en çok etkisi görülen gazlar başlıca klor, fos
dioksit, hidrojen sülfür, azot dioksit, radon gazı, karbon monoksit ve amonyaktır. Bu gazlar 
solunduğu takdirde alveoller üzerinden kana karışarak kanın pH dengesi, derişim ve basıncını 
değiştirerek homeostasinin bozulmasına neden olur. Ayrıca oksijenden çok daha aktif olan bu 
gazlar alyuvarlara tutunur ve kanın oksijen taşıma becerisini kritik düzeyin altına indirir. Bu 
da doku ve organlara iletilen oksijen miktarının azalmasına neden olur. Gaz zehirlenmesi 

solunum sorunları, göğüs ağrısı, mide bulantısı ve kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, 
uyuşukluk, karar almada güçlük, sinirlilik, düşük kan basıncı, kas güçsüzlüğü, hızlı veya 
anormal kalp atışı gibi etkilere yol açarken gaz solunumu devam ederse şok, bayılma, koma, 

zyon ve konvülsiyonlar gibi ciddi sorunlara yol açabilir
Pennsylvania Medicine [PennMedicine], 2021). 
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Başta karbon monoksit olmak üzere enerji açığa çıkan (ekzotermik) tepkimelerde giren olarak 
kullanılan ve ürün olarak açığa çıkan gazların çoğu solunduğu takdirde insan vücudu için risk 
oluşturmaktadır. Karbon monoksit gazının diğer zehirli gazlardan çok daha tehlikeli olmasının 
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yakıtların eksik yani tam verimli olmayan şekilde yanması sonucu ortaya çıkar. Kömür, 
petrol, gazyağı, propan, odun ve odunkömürü gibi yakıtlar başlıca tehditler arasındadır. Her 

l gaz ve tüp gaz gibi yakıtlar kullanılırken kontrollü ve neredeyse tam verimli 
yanma gerçekleşse de zaman zaman ortaya karbon monoksit gazı çıkabilmektedir. Bunun 
yanında portatif ısıtma sistemleri, taşınabilir propan ocaklar, araba motorları ve su ısıtıc
gibi kaynaklardan karbon monoksit gazı yayılabildiği gibi sobalarda yanma olayının düşük 
verimle gerçekleşmesi karbon monoksit gazının yüksek oranda ortaya çıkmasına neden olur. 
Günümüzde neredeyse her evde bulunan doğal gaz ve tüp gaz da bakımının g
bilinçsiz kullanım sonucunda karbon monoksit üretebilmektedir.  
2007 yılında Amerika’da UNFR (Yangın Oluşturmayan Kaza Sonucu) CO zehirlenmesi 
yüzünden 230 000'den fazla acil servis ziyareti (milyonda 772 ziyaret) ve 2 000'den fazla 

eye yatış (milyonda 75 yatış) vakası görüldü. Bunlardan 21 304 acil servis ziyareti 
(milyonda 71 ziyaret) ve 2302 hastaneye yatış (milyonda 8 kalış) doğrulanmış UNFR CO 
zehirlenmesi vakalarıdır. Teyit edilen vakalar arasında en yüksek acil servis ziyaret o
ila 17 yaş (milyonda 76 ziyaret) ve 18 ila 44 yaş (milyonda 87 ziyaret) arasındaki kişiler 
arasındaydı; en yüksek hastaneye yatış oranı 85 yaş ve üzeri kişiler arasındaydı (milyonda 18 
yatış). Kadınlar acil servisleri erkeklerden daha sık ziyaret etti, ancak erkeklerin hastaneye 
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yatırılma olasılığı daha yüksekti. Metropoliten olmayan bir bölgede ve ülkenin kuzeydoğu ve 
orta batı bölgelerinde ikamet eden hastalarda acil servise başvuru ve hastaneye yatış oranları 
daha yüksekti. Karbon monoksit maruziyeti çoğunlukla (>%60) evde meydana geldi. 
Doğrulanmış CO zehirlenmelerinin hastaneye yatış maliyeti 26 milyon dolardan fazlaydı 
(Iqbal vd., 2012). İngiltere ve Galler'de ise karbon monoksit zehirlenmesinden her yıl yaklaşık 
60 ölüm kayıtlara geçmektedir (NationalHealth Service [NHS], 2019). 
Bu durumlara karşı geliştirilen iki temel çözüm vardır. Bunlardan ilki menfez sistemleridir. 
Menfez kelime anlamı olarak iki farklı ortam, durum arasındaki geçirgen veya yarı geçirgen 
köprü anlamına gelmektedir. Yakıt olarak doğalgaz kullanılan binalar ve risk taşıyan 
fabrikalarda menfez sistemlerinin bulunması zorunlu olmakla beraber amaç dışarıdaki hava 
ortama temiz hava girişini sağlarken ortamdaki kirli havayı da dışarı atmaktır. Zehirli gaz özel 
olarak fark edilemez, hava sürekli sirkülasyon içindedir. Fanlı çeşitleri bulunan menfez 
sistemlerinin kış aylarında ortamı soğutması nedeniyle bazı kişiler tarafından kapalı 
tutulmaktadır. Bu durum olası bir gaz sızıntısı sırasında menfezlerin işlev görmemesine neden 
olurken odada bulunan kişilerin ölümüne dahi sebebiyet verebilecektir. Ayrıca menfez 
sistemleri öz kütlesi havadan düşük yani yükselen gazları hedef almaktadır. Havadan ağır 
zehirli gazların oda içinde bulunması durumunda bu gazlar zemine toplanacağı için menfez 
sistemi yeterli olmayacaktır. 

 
Şekil2Doğalgazmenfezi. (Trendyol) 

Gaz kaçaklarına karşı kullanılan bir diğer çözüm gaz sensörleridir. Bu sensörler etki alanına 
göre belirli boyuttaki bir oda içerisine yerleştirilir ve odadaki gaz oranının kritik düzeyin 
üstüne çıkması durumunda sesli ve görsel uyarılar verir. Oda içerisinde bulunan ve bu 
uyarıları fark eden bireyler duruma müdahale edilmesi ya da yardım çağırılması gerektiği 
konusunda uyarılmış olur. Fakat gaz zehirlenmeleri sonucunda kişide ortaya çıkan solunum 
sorunları, baş dönmesi, uyuşukluk, düşük kan basıncı, kas güçsüzlüğü gibi fiziksel etkilerin 
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yanında karar almada güçlük gibi psikolojik etkiler bu acil duruma müdahale etmeyi 
güçleştirir. (PennMedicine, 2021) 
Gaz sensörleri, çalışma yöntemlerine göre farklılık göstermesiyle beraber özellikle sesli ve 
görsel uyarılar için elektrik gücüne ihtiyaç duyarlar. Elektrik gücünün sağlanamaması halinde 
elektrokimyasal ve metal oksit yarı geçirgen gibi sensörler gaz seviyesini dahi algılayamazken 
biyomimetik sensörler gaz seviyesini algılamasına rağmen sesli ya da görsel uyarı 
verememektedir. 

 
Şekil3 Karbon monoksit sensörü. (jameco) 

 
Şekil4 Karbon monoksitsensörünündevresi. (schoolscience) 

Çözüm 
Gaz kaçaklarına karşı geliştirilen çözümler çoğu yönden yetersiz olup günümüz teknolojisi 
kullanılarak yeni bir yöntem geliştirmek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda iot kullanılarak 
elektronik tabanlı bir menfez sistemi geliştirilmiş olup deneyap kart kontrolcü ve sensörler ile 
verim artırılmak hedeflenmiştir. Menfez sistemi her ne kadar kapalı alanlardaki havayı 
temizlemeye yardımcı olsa da gaz sızıntılarında yeterli olmamaktadır. Bu sorunun çözümü 
için ortamdaki gaz seviyesini algılayan ve sadece gaz seviyesi belirli bir seviyenin üstündeyse 
çalışmaya başlayan bir fan kullanılmıştır. 
Gaz sızıntıları sonucunda kişide oluşan fiziksel hareket gücü ve düşünme yetisini azaltan yan 
etkiler gaz tespit sistemlerinin kullanılabilirliğini azaltmaktadır. Bu sorunun çözümü için sesli 
ve görsel uyarı sisteminin yanında acil ekiplere haber verme sistemi geliştirilmiştir. Gaz 
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kaçağı algılandığı zaman sesli ve görsel uyarı sistemi ile kişiyi bilgilendirir ve belirli bir süre 
boyunca gazı ev dışına atmak için fan kullanır. Bu süre sonunda ev içinde bulunan kişi 
durumun kontrol alındığını onayladığı halde kutu üzerinde bulunan düğmeye basarak fan ve 
zili durdurur. Basılmadığı taktirde sağlık ekiplerine haber verilerek konum ve durum bildirimi 
yapılır.  

 
Şekil5Cihazveüzerindekibilgipaneli. 

 
Şekil6Cihazınduvara monte edilmişhali. 
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Şekil7Cihazınaltındakihortumbölmesi. 

Ayrıca cihazın altında bulunan bölme içindeki hortum öz kütlesi havadan daha düşük olan 
gazların oda içinden atılmasından sorumludur. Gaz sızıntısı algılandığı zaman servo motorlar 
çalışarak cihazın altında bulunan kapağı serbest bırakır ve gaz tahliye borusu zemine değer. 
Elektromanyetik motor ve pervane kullanılarak negatif basınç ortamı oluşturulmak ve 
borudan gaz akışını sağlamak amaçlanmıştır. Durumun kontrol altına alınması dahilinde kişi 
boruyu toplayarak altta bulunan haznenin içine yerleştirir. Bu sayede cihaz tekrar kurulmuş 
olur. 

Yöntem 
Bu projede nicel ve nitel veri toplama yaklaşımları kullanılmıştır. Şekil 2‘de de görüleceği 
gibi bilimsel yöntem basamakları gereği problem hakkında literatür taraması ile başlanmıştır. 
Bu konuda daha önce yapılan projeleri, araştırmaları ve çalışmalar incelenmiştir. 

 
Şekil8BilimselYöntemBasamakları (projeokulu) 

Daha sonra probleme bir çözüm önerisi sunulmuş ve deneylerle hipotez sınanmıştır. Yapılan 
deneyler ve sonuçları her aşamada deney defterine not edildi. Çıkan sonuçlar her aşamada 
analiz edilerek varsa yapılan hatalar giderilmeye çalışıldı. 
Zehirli gazlar, gaz tespit ve uyarı sistemleri ile ilgili araştırma yapılmış ve bilgi edinilmiştir. 
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Edinilen bilgiler doğrultusunda hayat kurtaran bir gaz tespit cihazı tasarlanmıştır. Bu tasarımı 
test etmek amacıyla deney düzenekleri kurulmuş, üretilen cihazın verimliliği farklı şartlar 
altında ölçülmüştür. 

Yenilikçi(İnovatif) Yönü 
Kullanılan algoritma tarafımızca üretilmiş olup tamamen yerlidir. Prototipin dış çeperi 3d 
yazıcı ile üretilmiş, milli teknoloji hamlemizin ürünü deneyap kart, piezoelektrik transdüser, 
Sg90 servo, elektrik motoru ve oled ekran kullanılmıştır. Üretilen proje pazar değeri 
taşımaktadır ve ticarileştirilebilir. 
Piyasada sensör kullanan otomatik menfez sistemi bulunmamaktadır. Ayrıca IOT 
haberleşmesi sayesinde telefondan kontrol uygulaması ilk defa tarafımızca üretilmiş olup 
daha önceden uygulaması bulunmamaktadır. 

Uygulanabilirlik  
Üretilen cihaz endüstriyel ve sivil mekanlar için uygun olup odanın büyüklüğüne göre farklı 
güçte ve boyutta üretilecek cihazlar ticari değer taşımaktadır. Ülkemizde ısınmak ve yemek 
pişirmek için büyük oranda doğalgaz kullanıldığını göz önünde bulundurursak özellikle kış 
aylarında oluşabilecek gaz kaçağı riskine karşı her kapalı ortamda kullanılabilir. Bunlar 
mutfak ve oturma odaları gibi kişisel kullanım alanları ve alışveriş merkezleri, hastaneler, 
karakollar ve huzur evleri gibi toplu uygulanabilir. 
Elektrik gücünün sağlanamamasına karşı cihazın görünür yüzünde karbon monoksit gazını 
absorbe ettiğinde rengi değişen rodyum elementi yerleştirilmiştir. (Queen’sUniversity, 2011) 
Bu sayede elektrik olmadığında oda içinde bulunan kişiler bu rodyumun renginin yeşile 
dönmesinden odada gaz kaçağı olduğunu anlayabilecektir. 
Elektrik kesintilerine karşı geliştirilen çözümlerden bir diğeri pil kullanan cihazlar üretmektir. 
Bu sensörlerin belirli aralıklarla pillerinin değişmesi gerektiği kaçınılmazdır. İsteğe bağlı 
olarak HAYAT_GTC’nin pil yuvasına sahip versiyonları üretilecektir. Bu versiyon, bakım 
ihtiyacı doğmasına karşın elektrik gücünün kesildiği durumlarda dahi çalışabilecektir. 

Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
Üretilen prototip çalışır durumda olup AR-GE çalışmaları ile gelecekte hata payı düşük, 
yüksek verimli cihazlar üretilebilir. Prototipte kullanılan malzemelere göre: 
Tablo 1KullanılanParçalarınMaliyetleri. 

Kullanılan Modül Fiyat 
Deneyap Kart 318TL 
Servo Motor 13,60TL 
3V Dc Motor 3TL 
12V Dc Motor 33,55TL 
3d Yazıcı Baskı Maliyetleri 40TL 
Kablolama ve Devre Maliyetleri 10TL 
MQ-7 Gaz Sensörü 17,69TL 
1.8 inch RGB Oled TFT LCD Ekran Modülü 113,58TL 
Toplam 549,42TL 
Kullanılan Deneyap kart yerine arduinonano ve ESP32 modülü kullanılarak maliyet 
düşürülebilir.  
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Tablo 2 HAYAT_GTC ilediğerkarbonmonoksitsensörlerininkarşılaştırılması. 

Özellikler First Alert CO600 Plug-
InCarbonMonoxideDetecto
r 

KiddeCarbonMonoxideDetecto
r 

HAYAT_GT
C 

Karbon 
monoksit 
tespiti 

✓ ✓ ✓ 

Sesli Uyarı ✓ ✓ ✓ 

PPM 
Göstergesi 

✓ ✓ ✓ 

Telefondan 
Anlık 
Görüntülem
e 

X X ✓ 

IOT Sistemi 
İle Diğer 
Cihazlarla 
Bağlantı 

X X ✓ 

Fiyat 515.82TL 1,052.13TL 435.84TL 
 
Tablo 3Proje Zaman Tablosu 

AYLAR 
İşin Tanımı Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 
Problemin 
Belirlenmesi X X X       

Literatür Taraması 
 X X X X X X X X 

Hipotez Ortaya 
Atılması    X X X X X  

Deney Çalışması 
   X X X X X X 

Verilerin Toplanması 
ve Analizi     X X X X X 

Detay Raporu Yazımı 
     X X X X 

Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  
Üretilen cihaz endüstriyel ve sivil mekanlar için uygun olup odanın büyüklüğüne göre farklı 
güçte ve boyutta üretilecek cihazlar ticari değer taşımaktadır. Ülkemizde ısınmak ve yemek 
pişirmek için büyük oranda doğalgaz kullanıldığını göz önünde bulundurursak özellikle kış 
aylarında oluşabilecek gaz kaçağı riskine karşı her kapalı ortamda kullanılabilir. Bunlar 
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mutfak ve oturma odaları gibi kişisel kullanım alanları ve alışveriş merkezleri, hastaneler, 
karakollar ve huzur evleri gibi toplu uygulanabilir. 
 
Riskler 
Tablo 4 Risk Tablosu 

RİSK SKORU = 
ŞİDDET*OLASILIK 

ŞİDDET 

1 Hafif 2 Orta Derece 3 Yüksek 

O
la

sı
lı

k 

3 Kullanılan Li-Po pilin infilak 
etmesi. 
 

YÜKSEK 

2 

Cihazın Yere Düşmesi İç katman donanım hasarı 
ORTA  

1 

Güneş tahribatı 
Kaynak kodun hatalı 
çalışması 

Haberleşmeye bağlı 
kontrolün kaybı 

DÜŞÜK 

RENKLER ve RİSK 
SKORU 

  
Katlanılabilir 
Risk  

  Orta Düzey Risk 
 

  Önemli Risk  
 

  
Katlanılamaz 
Risk (Kalıcı 
hasar) 
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